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. وحسب التوجیھات،  (DDS)بتقدیم ھذه المراسالت رًدا على إدارة الخدمات التنمویة  (IRC)یقوم المركز اإلقلیمي الداخلي  
ھمة العامة فیما یتعلق بنتائج استبیان المؤشرات الوطنیة ) اجتماًعا للمساIRCكان من المقرر أن یعقد المركز اإلقلیمي الداخلي (

لتقدیم تقریر بشأن   (IRC). باإلضافة إلى ذلك، تم توجیھ المركز اإلقلیمي الداخلي 21-2020للسنة المالیة  (NCI)األساسیة 
لتوجیھ متوافقًا مع القسم  اجتماع المساھمة العامة إلى القسم في غضون ستین یوًما من انعقاد االجتماع المذكور. كان ھذا ا

4571(h)(1)   من قانون الرعایة والمؤسسات(W&I)  والذي یلزم كل مركز إقلیمي بتقدیم البیانات التي تم جمعھا من استبیان ،
سنویًا في اجتماع عام لمجلس إدارتھ لتقییم األداء المقارن الخاص بالمركز اإلقلیمي   (NCI)المؤشرات الوطنیة األساسیة  

لتحسینات المطلوبة في الخدمات المقدمة للمستھلكین، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، خدمات إدارة  وتحدید ا
 الحاالت.

 
إشعاًرا إلبالغ العمالء واألسر والموظفین وأعضاء المجتمع بشأن   (IRC)، نشر المركز اإلقلیمي الداخلي 2022یولیو  5في 

. تم نشر اجتماع المساھمة العامة على منصات التواصل االجتماعي 2022سبتمبر  12خ اجتماع المساھمة العامة المنعقد بتاری
  12، ومرة أخرى في 2022أغسطس  22و 10و 2و 2022یولیو  13بتاریخ  (IRC)الخاصة بالمركز اإلقلیمي الداخلي 

التي تم إرسالھا إلى أكثر   (IRC)ي . ظھر االجتماع أیًضا في النشرة اإلخباریة الخاصة بالمركز اإلقلیمي الداخل2022سبتمبر 
 .2022أغسطس  16مشترك باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة بتاریخ  7500من 

 
للمراجعة   21-2020الشخصي للسنة المالیة  (NCI)وتم إتاحة التقریر الكامل الخاص باستبیان المؤشرات الوطنیة األساسیة  

 .inlandrc.org/accountabilityوعلى صفحة  على منصات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا
 

مساًء. حضر االجتماع كل من   6:00، في الساعة 2022سبتمبر  12كما تم عقد اجتماع عام باستخدام تطبیق زوم بتاریخ  
ة  ). تألفت اللجنة من مدیر المشاركDDSوإدارة الخدمات التنمویة (  (IRC)أحد الوالدین لعمیل بالمركز اإلقلیمي الداخلي 

، واألخصائیین الثقافیین للصم IIIالمجتمعیة، ومدیر تكنولوجیا المعلومات، والمشاركة المجتمعیة لتكنولوجیا خدمة المستھلك 
، ومدیر الخدمات المجتمعیة، والمدیر المالي، ومدیر برنامج عدد (IRC)) بالمركز اإلقلیمي الداخلي D/HHوضعاف السمع (

 . 1:40الحاالت 
 

) للحاضرین  ASL) بتقدیم خدمات ترجمة شفھیة للغتي اإلشارة اإلسبانیة واألمریكیة (IRCقلیمي الداخلي (قام المركز اإل  
) أو D/HH). لم یقم أعضاء مجتمع الصم وضعاف السمع (LACCباستخدام تمویل لجنة الوصول إلى اللغة والكفاءة الثقافیة (

 المتحدثین باللغة اإلسبانیة بحضور االجتماع. 
 

) للبیانات التي تم جمعھا من  IRCتقدیمي مدتھ ثالثون دقیقة حول تقییم المركز اإلقلیمي الداخلي (  PowerPointحضور عرض شاھد ال 
بعد العرض التقدیمي، ُطلب من الحضور تقدیم   .21-2020) الشخصي للسنة المالیة NCIاستبیان المؤشرات الوطنیة األساسیة (
 إسھامات. لم یتم تقدیم أي شيء.   



 
نوفمبر   14) بعد اجتماع المساھمة العامة والذي سیعقد في NCIم اإلعالن عن االجتماع التالي للمؤشرات الوطنیة األساسیة ( ت

مساًء على تطبیق زوم. سیوفر ھذا االجتماع تقییًما الستبیان وصایة األسرة التابع للمؤشرات الوطنیة  6:30، الساعة 2022
 ھ سیسمح بالمساھمة العامة. كما أن 2019-2020 (NCI)األساسیة 

 
كان صغیًرا بالنسبة الستبیان المؤشرات   401، ذُكر أن حجم العینة البالغ (IRC)أثناء التحدث إلى موظفي المركز اإلقلیمي الداخلي  

 وھناك شاغل آخر وھو عدم وجود عمالء یستخدمون لغة اإلشارة .21-2020) الشخصي للسنة المالیة NCIالوطنیة األساسیة (
) كلغة أساسیة في عملیة االستبیان. ولم یشمل االستبیان أي عمالء یتحدثون بلغة اإلشارة أو من یُعرفون باسم  ASLاألمریكیة (

) بالمركز اإلقلیمي الداخلي  D/HH). كما الحظ األخصائیین الثقافیین للصم وضعاف السمع (D/HHالصم وضعاف السمع (
)IRCیق المؤھلة ثقافیًا المتعلقة بلغة اإلشارة األمریكیة ( ) أنھ ال یوجد نقص في مواد التسوASL  من أجل إشراك مجتمع (

 ) للمشاركة بشكل مناسب. D/HHالصم وضعاف السمع (
 

وأخیًرا، تكون النتائج عامة جًدا. على سبیل المثال، "األسر/أفراد األسرة ذوي اإلعاقة یتلقون الدعم الكافي والُمرضي." وھذا  
) ال  NCI) یتساءل عما یرضي العمالء. كما أن استبیان المؤشرات الوطنیة األساسیة (IRCقلیمي الداخلي (یترك المركز اإل 

یطرح دائًما األسئلة الصحیحة على السكان المناسبین. على سبیل المثال، في كالیفورنیا، حیث ال یزال ھناك عدد كبیر من  
 تاح" أو "ھل یمكنك استخدام اإلنترنت". السكان یعیشون في منزل العائلة، یسألون، "ھل لدیك مف

 
) بعض االتجاھات اإلیجابیة في البیانات. أما العمالء الذین شملھم االستبیان، فھم یعرفون IRCحدد المركز اإلقلیمي الداخلي ( 

یان أیًضا  ٪ من العمالء الذین شملھم االستب65) ویمكنھم االتصال بھ. باإلضافة إلى ذلك، عاش CSCمنسق خدمة المستھلك (
٪ من العمالء الذین شملھم االستبیان ال یستخدمون منتجات  98سنوات. عالوة على ذلك،  5في بیئة مستقرة ألكثر من 

 النیكوتین أو التبغ.
 

) إشراك العمالء وتشجیعھم على المشاركة في عملیة استبیان المؤشرات الوطنیة IRCسیواصل المركز اإلقلیمي الداخلي ( 
ووسائل التواصل االجتماعي. وستستمر اللجنة  inlandrc.org) عند تقدیم الفرصة من خالل استخدام NCIاألساسیة (

) في استضافة اجتماعات افتراضیة أسبوعیة. وكذلك، ستستضیف  IRC) بالمركز اإلقلیمي الداخلي (CACاالستشاریة للعمالء (
، شخصیًا، تسجیل الناخبین السنوي، واالنتخابات السنویة،  (IRC)) بالمركز اإلقلیمي الداخلي CACاللجنة االستشاریة للعمالء (
 .2023وفئة حقوق العمیل في عام 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام  

 
 

 الفینیا جونسون 
 المدیر التنفیذي

 
 ) DDSنسخ: نانسي بارجمان، إدارة الخدمات التنمویة ( 

 ) DDSبریان وینفیلد، إدارة الخدمات التنمویة (           
 ) DDSنیكیسیا سیمونز، إدارة الخدمات التنمویة (            


